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Tel. 93 85740 00 
justicia.gencat.cat 

 

Nota d’aclariment en relació amb la Instrucció SRAJ 7/2020, de 18 de novembre, sobre 

pautes d’organització i sol·licitud de realització de funcions mitjançant teletreball del 

personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya davant la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19.  

 

 

En data 18 de novembre de 2020, el Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia 

va dictar la Instrucció 7/2020, per la qual s’estableixen les pautes d’organització i sol·licitud de 

realització de funcions mitjançant teletreball del personal al servei de l’Administració de justícia 

a Catalunya davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La Instrucció 

regula la prestació del servei mitjançant els dos projectes de teletreball impulsats pel 

Departament de Justícia: projecte de canvi de perfil mitjançant la distribució d’ordinadors 

portàtils corporatius i projecte de virtualització d’aplicacions (e-justícia.cat i accés al Punt 

Neutre Judicial) que habilita al personal funcionari a teletreballar amb els seus ordinadors 

domèstics. 

 

La Instrucció SRAJ 7/2020, estableix que, durant el període d’excepcionalitat sanitària, si es 

disposa de personal voluntari per fer teletreball, s’haurà de garantir l’establiment de grups-

reserva que prestin el servei en la modalitat de teletreball amb un durada mínima d’una 

setmana coincident amb la setmana natural (de dilluns a divendres), per tal de poder disposar 

de personal de reserva per al cas que el personal del jutjat que presta serveis presencialment 

es vegi afectat per la COVID-19.  

 

Aquesta previsió consistent en l’organització de grups-reserva de durada mínima setmanal de 

dilluns a divendres, té per finalitat donar compliment als protocols aprovats pel PROCICAT i 

procurar garantir que no es produeixin contactes estrets entre tot el personal de l’oficina, en 

aquells supòsits en què es produeix un cas positiu de COVID-19. Així, d’acord amb els referits 

protocols de les autoritats sanitàries, els contactes estrets d’un positiu es buscaran des de les 

48 hores prèvies a l’inici dels símptomes, mentre que, en casos asimptomàtics, es buscaran 

des dels 2 dies abans de la data de realització de la prova. És per aquest motiu, que s’estableix 

l’organització dels grups-reserva amb periodicitat setmanal coincident amb els dies de la 

setmana natural, ja que amb aquesta prevenció, en cas que hi hagués un cas positiu a l’oficina, 

es pot garantir que les persones que fan teletreball no han  tingut contacte amb el cas positiu 

durant les 48 hores immediatament anteriors.  

 

Si els grups-reserva no tenen aquesta durada setmanal (de dilluns a divendres) ja no és 

possible garantir  que les persones que van a treballar presencialment durant la setmana no 

tinguin contacte amb les persones que han optat per no fer teletreball o que, per la naturalesa 

de les serves funcions, no poden fer teletreball. Per tant, no s’evita el contacte directe durant 

les 48 hores immediatament anteriors com exigeixen els protocols de Salut de manera que, 

en cas de produir-se un cas positiu en l’oficina, les persones que teletreballen podrien ser 
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igualment contactes estrets per haver coincidit amb el cas positiu el dia de prestació presencial 

del servei. 

 

La implantació del teletreball en els termes previstos en la Instrucció SRAJ 7/2020, té un 

caràcter temporal i excepcional i neix amb la finalitat de donar resposta a la situació 

d’emergència sanitària, motiu pel qual s’estableixen els grups-reserva setmanals com a 

instrument de protecció i prevenció que garanteixi la continuïtat en la prestació del servei 

davant d’una eventual afectació per contagi de la COVID-19. Aquest sistema organitzatiu ha 

estat validat el PROCICAT i l’establiment de fórmules que permetin articular grups-reserva 

dona resposta també a la petició d’adopció de mesures per  garantir el funcionament dels 

òrgans judicials en prevenció de contagis per COVID-19 instada per Acord de la Sala de 

Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant, TSJC), en sessió de 22 

de setembre de 2020.  

 

D’altra banda, la Instrucció SRAJ 7/2020, també estableix un règim prioritari d’accés al 

teletreball per a les persones amb especial vulnerabilitat davant la COVID-19 respecte les 

quals, d’acord amb l’informe emès pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 

Departament de Justícia, no es pugui fer una adaptació del lloc de treball per prestar serveis 

presencialment, i per al personal amb menors de 12 anys o persones en situació de 

dependència a càrrec durant el temps que transcorri des del tancament del centre educatiu o 

llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe, o del centre de gent gran i discapacitats, 

respectivament, fins que es completa el període de quarantena. 

 

El Departament de Justícia, en coordinació i col·laboració permanent amb la Secretaria de 

Govern del TSJC, està duent a terme un seguiment i avaluació de l’efectivitat de les mesures 

aprovades, així com de l’eventual afectació organitzativa que les  mateixes puguin tenir per a 

les funcions i tasques d’alguns òrgans judicials i/o serveis. Fruit d’aquesta avaluació s’ha 

constatat que, degut a la naturalesa i característiques específiques de les tasques i actuacions 

que requereixen la prestació d’alguns serveis, l’establiment dels grups-reserva de teletreball 

setmanals poden comportar dificultats organitzatives i funcionals insalvables que afectin a 

l’adequada prestació del servei i, en conseqüència, impedeixin l’efectiva implantació del 

teletreball per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya. 

 

Per tot l’exposat i a fi i efecte de clarificar aquelles previsions establertes en la Instrucció SRAJ 

7/2020, de 18 de novembre, que puguin generar afectacions organitzatives i funcionals 

d’especial dificultat per la prestació del servei, es disposen a continuació diverses precisions 

i aclariments sobre la referida Instrucció per tal de garantir-ne la seva completa i adequada 

aplicació: 

 

1.- D’acord amb els protocols vigents de prevenció i protecció sanitària front la COVID-19, la 

prestació del servei en la modalitat de teletreball es farà, amb caràcter preferent, mitjançant 

l’establiment de grups-reserva setmanals amb una durada mínima coincident amb la setmana 
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natural (de dilluns a divendres), de conformitat amb allò previst en el punt 2 de les instruccions 

primera i segona de la Instrucció SRAJ 7/2020, de 18 de novembre. 

 

2.- Per causes organitzatives i funcionals que impossibilitin l’adequada prestació del servei 

mitjançant els grups-reserva setmanals, es podran autoritzar grups-reserva per períodes 

inferiors a la setmana natural. Sempre que sigui possible, els dies de teletreball de cada grup-

reserva hauran de ser consecutius (no alternatius) i es procurarà que el període de teletreball 

del grup-reserva coincideixi amb l’inici o el final de la setmana, per tal de donar així compliment 

als protocols de les autoritats sanitàries sobre la determinació de contactes estrets.  

 

A aquests efectes, el responsable funcional haurà d’adreçar una sol·licitud a la Secretaria de 

Coordinació Provincial respectiva exposant les causes que justifiquen la necessitat d’establir 

grups-reserva per períodes inferiors a la setmana natural, indicant el Nom i cognoms i el Cos 

de les persones per les quals es fa la petició.  

 

Un cop comprovades i validades les causes que justifiquen la petició, la Secretaria de 

Coordinació Provincial corresponent donarà trasllat de la sol·licitud a la Sub-direcció General 

de Recursos Humans a través de la Bústia corporativa específica 

srajteletreball.justicia@gencat.cat  

 

La Sub-direcció General de Recursos Humans emetrà una comunicació adreçada al 

responsable funcional i a la Secretaria de Coordinació Provincial amb l’autorització per a 

teletreballar mitjançant grups-reserva per períodes inferiors a la setmana natural. En cas que 

es necessiti alguna informació addicional, s’efectuarà el corresponent requeriment.  

 

Les sol·licituds que ja s’han presentat davant la Secretaria de Coordinació Provincial amb 

anterioritat a l’aprovació de la present Nota d’aclariment, no s’han de tornar a formular.  

 

3.- Les persones incloses en el règim prioritari d’accés al teletreball previst en el punt 3 de les 

instruccions primera i segona de la Instrucció SRAJ 7/2020, de 18 de novembre, que prestin 

serveis en òrgans judicials que disposen de virtualització d’aplicacions, no computaran als 

efectes de la limitació del nombre de funcionaris que poden teletreballar simultàniament 

mitjançant aquest sistema (2 funcionaris o el 20% del personal en òrgans judicials i serveis 

comuns amb una plantilla de més de 10 funcionaris). 

 

4.- Atesa la urgència de la sol·licitud per al personal que ha d’accedir al teletreball per tenir 

menors de 12 anys o persones en situació de dependència a càrrec que han de fer aïllament 

preventiu, durant el temps que transcorri des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, 

inclòs el tancament de grups-classe, o del centre de gent gran i discapacitats, respectivament, 

fins que es completa el període de quarantena, aquesta sol·licitud es trametrà per part del 

responsable funcional, simultàniament, a la Secretaria de Coordinació Provincial i a la Sub-

direcció General de Recursos Humans a través de la Bústia corporativa específica 

srajteletreball.justicia@gencat.cat .  
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La tramesa de la sol·licitud per a aquests supòsits excepcionals comporta l’habilitació 

immediata per a la prestació del servei en la modalitat de teletreball en els termes establerts 

a la Nota sobre la situació del personal de l’Administració de justícia a Catalunya amb menors 

o persones en situació de dependència a càrrec afectats per la COVID-19, emesa pel 

Departament de Justícia el 23 d’octubre de 2020, sens perjudici que la Sub-direcció General 

de Recursos Humans pugui efectuar requeriment posterior d’informació complementària sobre 

la sol·licitud efectuada. 

 

 

5.- Aquesta Nota d’aclariment de la Instrucció SRAJ 7/2020, entra en vigor el mateix dia de la 

seva signatura i s’ha de publicar al web i a la Intranet del Departament de Justícia, i ha de 

comunicar-se a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 

 

 

 

 

El secretari de Relacions  

amb l’Administració de Justícia 

 


